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Met deze brief reageren wij op de brief van 29 november jl. van de 

fracties van CDA, Gemeentebelangen en Groen Uithoorn van de 

gemeenteraad van Uithoorn. In uw brief uit u uw zorgen over de 

kwaliteit en de bestuurskracht van het dagelijks bestuur in Uithoorn. 

Daarbij stelt u een aantal vragen die wij achtereenvolgens zullen 

beantwoorden. 

 

Allereerst willen we ingaan op uw stelling dat de provincie zich zorgen 

zou maken over de bestuurskracht van Uithoorn. U verwijst daarbij naar 

berichten in de lokale media. De betreffende berichten zijn verschenen 

naar aanleiding van de presentatie in september 2012 van het concept 

beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’. In dit 

beleidskader schetsen wij hoe vanuit onze optiek een goede regionale 

samenwerking tussen gemeenten belangrijker wordt om voor 

gemeenten en regio’s de benodigde bestuurskracht te realiseren. Met 

betrekking tot de regio Amstelland-Meerlanden (AM) hebben wij onder 

andere aangegeven in gesprek te gaan met de gemeente Uithoorn om te 

bezien wat het opzeggen van de G2-regeling door Aalsmeer voor 

consequenties heeft voor de bestuurskracht van Uithoorn. 

Gedeputeerde Sweet, portefeuillehouder gemeentelijke samenwerking, 

heeft dit najaar een gesprek gehad met het college van burgemeester 

en wethouders van Uithoorn. In dit gesprek kwam naar voren dat de 

aanbevelingen uit het bestuurskrachtonderzoek opgepakt worden, dat 

een aantal taken uit de G2 al is ondergebracht op het niveau van de AM-

gemeenten, dat een heroriëntatie is gestart voor de andere taken uit de 

G2 en dat de gemeente veel samenwerkt met de AM-gemeenten. De 

portefeuillehouder leidt hieruit af dat de gemeente hard werkt aan het 

versterken van bestuurskracht. Dat is belangrijk, zeker ook gezien de 

taken die op de gemeenten gaan afkomen vanwege de decentralisaties. 
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Ten tweede uit u zorgen over de gemeentelijke financiën. Wij delen 

deze zorgen niet met u. Op basis van de gegevens die wij als 

toezichthouder hierover hebben ontvangen, concluderen wij dat de 

gemeente haar financiën op orde heeft. Voor wat betreft de 

budgetegalisatiereserve heeft de raad van Uithoorn besloten om 

hiervoor geen minimum in te stellen aangezien er binnen de algemene 

risicoreserve voldoende buffer aanwezig is. Wij constateren dat de 

bodem van de egalisatiereserve in zicht is, maar dat de reservepositie 

nu voldoende wordt geacht voor de thans bekende risico’s. 

 

Ten derde stelt u dat er afspraken tussen college en raad geschonden 

zouden zijn. Het betreft dan afspraken over het proces van de 

vaststelling van de begroting 2013, over de ruimte voor keuzes van de 

raad met betrekking tot bezuinigingen en over het gebrek aan 

participatiemogelijkheden van betrokkenen bij gemeentelijke projecten. 

Wij achten het niet aan ons om hierover een uitspraak te doen. Op 

dergelijke afspraken is geen provinciaal toezicht van toepassing, maar 

is het aan de gemeenteraad om te beoordelen of er voldoende 

opvolging wordt gegeven aan de afspraken. Wij juichen het daarom toe 

dat u met alle partijen de dialoog wilt aangaan en zien daarin ook een 

mediërende rol voor uw burgemeester weggelegd.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

 

 

 

 

provinciesecretaris  voorzitter 

 

 

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid 

van het college dat met dit onderwerp is belast. 
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